
Årsrapport for socialpædiatrisk udvalg 2006-07  
 
Medlemmer: Annette Haagerup, Charlotte Søndergaard, Hanne Nødgaard, Vibeke 
Hardam Nohns og Karin Lassen.  
 
Vedrørende Vibeke Hardam Nohns, er udvalget først for nylig blevet opmærksom på 
at hun skulle have været på valg i 2006, forventer at Vibeke er på valg i år i stedet og 
så for en 2-årig periode.  
 
Der er afholdt fire møder, og har været nogen aktivitet pr. mail og telefon.  
 
Arbejdet i den tværfaglige, intersektorielle og landsdækkende arbejdsgruppe 
vedrørende Munchausen by Proxy (MBP), fortsætter med to årlige møder, rundt om i 
landet.  
 
Det er et skrivearbejde i gang som formentlig er færdig til offentliggørelse i løbet af 
det kommende år.  
 
Sammen med arbejdsgruppen vedrørende seksuelle overgreb på børn er  
udarbejdet et diagnose og ydelses-registreringsark, som er taget i brug på de 
afdelinger udvalget er ansat på og vil blive præsenteret på DPS´s Vårmøde , der 
mangler stadig enkelte detaljer, men der vil blive arbejdet videre med dette sammen 
med diagnoseudvalget.  
 
Udvalgsmøderne holdes samme dag som møderne i arbejdsgruppen for seksuelle 
overgreb og udvalgsmedlemmer kan deltage i arbejdsgruppens diskussioner og 
arbejdsgruppens medlemmer er associerede medlemmer af socialpædiatrisk udvalg. 
Dette er lavet for at sikre størst mulig kontinuitet inden for et lille fagområde. Har i 
praksis vist sig at fungere særdeles godt.  
 
Noget af det udvalget har valgt at lægge vægt på i det forløbne år er  
forholdet til pressen og samarbejdet med pressen. Og er i den forbindelse ved at lave 
nogle oplæg om forskellige problemstillinger således at forarbejdet er gjort, og vi 
dermed vil være i stand til at reagere hurtigere end hidtil. Karin Lassen deltog i maj i 
år i det af DPS arrangerede pressekursus.  
 
Visionerne for Socialpædiatrisk Udvalg er uændret at øge det tværfaglige arbejde for 
forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering af børn udsat for 
omsorgssvigt og overgreb.  
 
Annette Haagerup er på valg og Vibeke Hardam Nohns er på valg (se  
ovenstående)  
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Karin Lassen  
Karinlassen@galnet.dk 


